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Editoriál
Žijeme v dobe, kedy sa dosť izolujeme,
zatvárame do svojich „kráľovstiev“, presýtení informáciami (viac-menej negatívnymi), poznačení strachom, nedôverou,
otrávení, unavení a nároční... Jedným
z liekov na tieto civilizačné „choroby“
môže byť i malá ochota vstať a prijať pozvanie do komunity - spoločenstva ľudí,
ktorí zdieľajú určitú oblasť obmedzenú
priestorom. Môžu v nej uplatniť svoj jedinečný potenciál a vedieť, že sú iní, odlišní a práve preto vzácni i potrební.
Môžu v nej byť spontánni, môžu v nej
plakať alebo sa radovať, podeliť sa
o svoje neúspechy, nedostatky a predsa
cítiť, že nestratili nič zo svojej identity.
Že sú súčasťou skupiny ľudí.
Našťastie, v našom meste i okolí máme
nemálo takýchto komunít a už po druhýkrát vám, občanom, ponúkame možnosť prísť medzi nich. Na našom námestí
sa s nimi 29. a 30. apríla môžete stretnúť.
Prvý deň SVIT.kom-u je venovaný zaujímavým prednáškam a konferenciám na
rôzne aktuálne témy a sobota má pestrú
ponuku kultúrnych či gastronomických
zážitkov. Môžete si pozrieť zaujímavú výstavu fotografií, čo to pekné a chutné si
odniesť i domov. A najmä, môžete pookriať v spoločenstve ľudí, kde bude príjemne a veselo. Stretnete tu ľudí, ktorých
ste možno dávno nevideli, „hodíte reč“,
zabudnete na to, čo vás trápi... Stačí tak
málo – vstať a prísť. Tešíme sa na vás!
V. Žoldáková

Foto: Peter Kostka
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Učitelia svoj deň oslávili spoločne
Povolanie či poslanie učiteľa výrazne rezonuje v najvyšších politických fórach,
v médiách i uliciach. Táto veľká rodina pedagógov má našťastie i podporu verejnosti, ľudí, ktorí si ich vážia a ctia. Dôkazom toho bolo i slávnostné stretnutie
v piatok 1. apríla, kedy sa v Spolcentre stretlo okolo 130 učiteľov všetkých škôl
a školských zariadení na území Svitu.
Pozdravil ich a poďakovanie za ich neľahkú prácu im vyjadril primátor M. Škvarek, sedem z prítomných učiteľov obdržalo uznania za dlhoročnú prácu
v školstve. Profesii učiteľa ostali verní 40
rokov, ba niektorí z nich aj po celý svoj
život, až do dôchodku.
Darčekom pre všetkých boli vystúpenia

žiakov i učiteľov oboch umeleckých škôl,
ktoré prítomných zaujali a potešili(na obrázku Matej Kováč a Katka Jurčišinová
zo ZUŠ Svit). Vzájomné rozhovory, stretnutia a dobrá zábava mali priestor, ktorý
si naši učitelia nesporne zaslúžia.
(Pokrač. na 4. strane)

Mestské zastupiteľstvo Svit:

DNES V ČÍSLE

Mesto hospodári bez dlhu, spláca len úver
Úvodné body 13. zasadnutia poslaneckého zboru riešili pridelenie
dotácií žiadateľom z oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej. Po
posúdení požadovaných kritérií, prerokovaní v príslušných komisiách a v Mestskej rade schválili z rozpočtu mesta dotácie takto:
Z komisie zdravotnej, sociálnej,
bytovej a verejného poriadku:
Familiaris, o. z. Svit
570 €
Progresfem Poprad
400 €
Primátorovi odporučili schváliť prostriedky v rámci jeho kompetencií
aj týmto žiadateľom:
MS SČK Svit
300 €

Centrum nepočujúcich Aneps Poprad
150 €
ZO Únie žien Svit
230 €
ZO Únie žien Pod Skalkou 330 €
Slov. zväz zdrav. postihnutých Svit
300 €
Únia nevidiacich a slabozrakých
Poprad
150 €

Z komisie školstva, kultúry
a športu:
Atletický oddiel
2500 €
Basketbal. klub mládeže 9900 €
Hokejový klub Pod Skalkou 500 €
Futbalový klub
7100 €
MO Slov. rybár. zväzu
1350 €
Tenisový klub
1250 €
Cyklistický klub Energia
700 €
Active Swim Svit
500 €
FS Jánošík
1000 €
Spevácky zbor Laudamus 600 €

(Pokrač. na 2. strane)
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Mesto hospodári bez dlhu, spláca len úver
(Dokonč. z 1. strany)
UK Fantázia
800 €
ĽH Bystrianka
600 €
Pro Meliori
400 €
Dotácie do výšky 300 € odporučili primátorovi poskytnúť pre žiadateľov takto:
Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti
200 €
Klub plastikových modelárov 300 €
Skalné lezenie
150 €
Slovenský skauting
150 €
OZ Galaxia
100 €
Mládežnícky hokejbalový klub300 €
Detský famózny svet
200 €
Rím. katol. farský úrad
300 €
Evanjelický farský úrad
200 €
Gréckokatol. farský úrad
200 €
Dychová hudba Sviťanka
300 €
OZ Zábavná skupina Svittasenior200 €
Vojensko historický klub Tiger 100 €
Ekoton o. z.
100 €
Schválili Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/
2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit. Z dôvodu novelizovaného zákona č. 253/1994 Z. z., ktorý
určuje platy starostov a primátorov schválili
špecifikáciu platu primátora – konkretizáciu mena a priezviska primátora a %-tuálne
zvýšenie základného platu – išlo o splnenie
zákonných formalít, pričom plat primátora
ostáva na predchádzajúcej úrovni. V prípade, že sa primátor ako náhradník, za určitých okolností stane poslancom NR SR,
schválili mu plat vo výške minimálnej mzdy.
Schválili predaj odčlenenej susediacej
časti pozemku s priľahlou záhradou rodinného poldomu o výmere 51 m2 žiadateľ ke M. Habáňovej za cenu 19 €/m2 , celkovo za sumu 969 €. Vo výške 3994 €
schválili financovanie opatrovateľskej
služby neverejnými poskytovateľmi na obdobie mesiacov apríl a máj 2016.
Rozpočtovým opatrením č. 9/2016 schválili financovanie kapitálových výdavkov
pre Technické služby Svit vo výške 100
000 €. V tejto organizácii v súčasnosti prebieha hĺbková analýza súčasného stavu
s cieľom ďalšieho systémového riešenia.
Vedúca oddelenia ekonomických činností
predložila poslancom správu o hospodárení mesta za prvé dva mesiace roku
2016 a správu o činnosti Dozornej rady
BYTOVÉHO PODNIKU SVIT s. r. o., ktorú
vzali na vedomie. Ďalšie rozpočtové opatrenie bude riešiť náhradu mzdy a odvody
za nevyčerpanú dovolenku zamestnankyne
ZŠ Mierová 134 vo výške 1 355€.
Pre realizáciu projektu modernizácie železničnej trate vedúcej cez naše mesto
bolo potrebné vysporiadať 2 priľahlé pozemky o celkovej výmere 618 m2, ktoré sú
pre mesto samostatne nevyužiteľné – poslanci preto schválili ich predaj za celkovú
sumu 17 786,04 € do výlučného vlastníctva
Slovenskej republiky - Železniciam SR z dôvodu osobitného zreteľa.
Nakoľ ko počas schvaľovania predaja pozemkov v záhradkárskej osade Breziny
došlo k objektívnym skutočnostiam – zú-

ženiu bezpodielového vlastníctva manželov,
zmenám trvalého bydliska, či úmrtiu zainteresovaných osôb, bolo potrebné zmeniť
už prijaté uznesenie MsZ. Poslanci túto
zmenu schválili. Z dôvodu ukončenia výkonu funkcie riaditeľa TS mesta Svit M. Vojsoviča poslanci schválili jeho odvolanie
z komisie výstavby a životného prostredia.
Keďže spoločnosť MIVA s. r. o. nebude
realizovať bytový dom v lokalite Ul. kpt. Nálepku pri motoreste, bolo potrebné posunúť hranicu regulačných celkov tak, aby
bolo možné zo strany investora realizovať
polyfunkčný dom v lokalite dnešnej
Škvarkárne. Poslanci z uvedeného dôvodu
odsúhlasili úpravu smernej časti Územného plánu mesta Svit.
Keďže do týchto dní nebola mestu doručená podpísaná zámenná zmluva nehnuteľností (budova Polície na Štefánikovej ulici
a budova bývalého MsÚ na Hviezdoslavovej ul.), odsúhlasili predĺženie termínu
uznesenia do 31. 8. 2016.
Interpelácie poslancov otvoril poslanec
J. Babčák. Opýtal sa na počet aktívnych
pracovníkov TS mesta Svit, ktorí vykonávajú aktivačné práce. Primátor odpovedal,
že títo zamestnanci sú zazmluvnení cez
Mesto, jarné upratovanie sa riadilo podľa
vypracovaného harmonogramu. I. Zima vyslovil spokojnosť s odvedenými prácami,
avšak J. Babčák oponoval, že na rozdiel od
hlavných lokalít sú mnohé oblasti zanedbané. Ďalej sa opýtal na stav investičných
akcií – výmenu asfaltového povrchu Priečnej ulice, ktorá je v havarijnom stave
a treba ju riešiť aspoň provizórne, kotolňu
Kultúrneho domu Pod Skalkou a výmenu
autobusových prístreškov.
M. Škvarek podal informáciu, že do
konca apríla vykonajú TS inventarizáciu
všetkých cestných komunikácií, po ktorej
dôjde k spracovaniu návrhu na realizáciu
opráv povrchov, čomu bude predchádzať
rokovanie ohľadom formy financovania
(úver alebo PPP projekt). V apríli sa otvorí
obalovačka a začne sa s opravou výtlkov.
Záverečnou fázou bude obnova vodorovného značenia priechodov pre chodcov.
Čo sa týka plynovej kotolne, mesto čaká
na výzvu MF SR, kde bude následne opäť
podaná žiadosť o dotáciu. Autobusové prístrešky sú v riešení, prebehne obstarávacie
konanie, cena je však vysoká – jeden prístrešok stojí okolo 10 tisíc eur. Ich súčasťou
by mali byť i reklamné vitríny, čo by ich
cenu znížilo.
D. Vojsovičová sa zaujímala o projekt
výstavby parkoviska pri ZŠ Mierová ul. z
aspektu rozpočtu vo výške rozpočtovaných
100 tisíc eur a opýtala sa na možnosť využitia kapacít TS pri týchto prácach. Stavba
„Parkoviská pred ZŠ Mierovou vo Svite“
rieši celú kolíznu lokalitu ohraničenú vstupným objektom školy a polyfunkčným bytovým domom. Zahŕňa okrem výstavby obojstranných parkovísk na účelovej komunikácii vjazdu do areálu školy s 15 novými
kolmými parkovacími státiami aj všetky ďalšie podstatné konštrukcie a prvky. Dôjde
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k vybudovaniu chodníkov po vonkajšom
okraji parkovísk plynule nadväzujúcich na
južný chodník Ul. mierová, aby nedochádzalo ku stretom prechádzajúcich žiakov
a áut. K chodníkom a účelovej komunikácii
vjazdu budú upravené aj brána a bránky
v oplotení školy. Zároveň ďalším bezpečnostným prvkom bude malý kruhový objazd na križovatke Ul. mierová a účelovej
komunikácie, slúžiaci na krátkodobé zastavenie áut rodičov pre vystúpenie alebo nastúpenie žiakov. Ďalej bude vybudovaný
záliv pre zastávku školského autobusu,
aby stojaci autobus nezasahoval do jazdného pruhu cestnej komunikácie. Ostatné
konštrukcie budú tvoriť výmeny asfaltových
povrchov parkoviska pri polyfunkčnom bytovom dome vrátane cesty, účelovej komunikácie vjazdu do areálu školy a predpolia vstupu do školy medzi plotom
a budovou. Ďalej to bude zvislé a vodorovné dopravné značenie a ostatné
drobné prvky. Rozpočtovaných 100 tisíc eur
bola odhadnutá orientačná cena, pričom
cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní
predpokladáme nižšiu.
S využitím kapacít TS pri týchto prácach
priamo neuvažujeme, lebo nie sú vybavené
personálne ani technickými prostriedkami
na kvalitné a rýchle zvládnutie takýchto
prác, čo je overené z predchádzajúceho
obdobia. Stavba musí byť zrealizovaná počas letných školských prázdnin. Nie je však
vylúčené, aby sa TS uchádzali u zhotoviteľa
stavby o niektoré práce v subdodávke.
Na tento projekt sa opýtal aj poslanec J.
Drobný a interpeloval aj otázkou, aký dlh
má mesto, pretože zaznamenal názory časti
obyvateľov, že situácia v tejto oblasti je zlá.
Mesto Svit ku dňu 31. 3. 2016 nemá ani
jedno euro dlhu a prakticky ani žiadne
záväzky po lehote splatnosti. To zabezpečuje mestu Svit dobrý kredit v hodnotení bankových a finančných inštitúcií.
Mesto Svit má k 31. 3. 2016 len priebežne splácané úvery, poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie
mestských nájomných bytov. Tieto sa vo
výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za
mestské nájomné byty, do dlhu mesta nezapočítavajú. Uvedené úvery sú z obdobia
rokov 2002 až 2013.
F. Drozd sa zaujímal o situáciu v CVČ
v súvislosti s plánovanými zmenami v miestnom školstve. Vedúca odd. školstva, kultúry
a športu L. Mačugová odpovedala, že
Mesto Svit ako zriaďovateľ podľa príslušného zákona a Smernice MŠ SR doručilo
žiadosť o vyradenie a zrušenie školského
zariadenia Centra voľného času vo Svite
zo siete škôl a školských zariadení k 31.
8. 2016, ale súčasne žiada o zaradenie
CVČ v rámci Spojenej školy, Mierová 134,
Svit s účinnosťou od 1. 9. 2016 do siete.
Novovytvorený subjekt vznikne spojením
plne organizovanej základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy
a centra voľného času pod jedno spoločné
riaditeľstvo. Žiadosť bola odoslaná aj bez
stanoviska Rady školského zariadenia pri
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CVČ, s dodatočným dokladovaním stanoviska po jeho predložení.
Poslanec F. Drozd sa opýtal aj na dôvod
cenzúry a vymazávania kritických príspevkov na facebookovej stránke mesta.
Primátor vysvetlil, že ak došlo k vymazaniu
takýchto príspevkov, tak len preto, že obsahovali osobné invektívy, osočovanie
a vulgárne výrazy. Slušnej a vecnej kritike
sa rozhodne mesto nebráni a taká má
i v tomto elektronickom médiu svoj priestor. Vedenie mesta má zato, že ak diskutujúci má iný názor, ako je prezentovaný,
môže ho vyjadriť slušným spôsobom. Na
facebookovej stránke sú uverejnené pravidlá pre diskusiu a tie určujú aj spôsob
naloženia s príspevkom, ktorý obsahuje
invektívy, nadávky a pod. .
V bode diskusia poslanci vyjadrili súhlas
so zriadením Materskej školy a výdajnej
školskej jedálne Sv. Giany Berettovej
Mollovej v priestoroch bývalého Katolíckeho biblického diela. Súhlas poslancov
bol potrebný z dôvodu zmeny názvu a termínu zriadenia týchto cirkevných zariadení.
Rovnako schválili aj potrebnú zmenu sídla
Technických služieb na aktuálnej adrese.
Diskusia pokračovala v témach jarného
upratovania, prioritných investičných zámerov i témy sanácie 36-bytovej jednotky na Ul. Fraňa Kráľa. Primátor upozornil i na podobný zlý stav suterénnych
priestorov Zdravotného strediska. Poslancom podrobne odôvodnil rozsah výstavby parkoviska pri ZŠ Mierová a výšku
investície, o ktorej predpokladá, že po
ukončení verejného obstarávania bude
v konečnom dôsledku nižšia.
V závere vysvetlil, že medializovaný rozhovor s riaditeľom popradskej nemocnice
v istom periodiku pochopili niektorí čitatelia ako zámer mesta predať Zdravotné
stredisko finančným skupinám. Rozhodne
to poprel, naopak, rokovali o skvalitnení
a ďalšom rozšírení zdravotných služieb
súčasného strediska a spolupráce mesta
a Nemocnice Poprad v poskytovaní zdravotných služieb.
-vž-
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Mesto Svit vás v dňoch 29. 4. – 1. 5. 2016 srdečne pozýva
na medzinárodné podujatie s názvom „SVIT.kom – komunitný život v Európe“. SVIT.kom je jedinečným trojdňovým
festivalom, so zameraním na komunitný život, európske občianstvo, podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce.
Ide už o druhý ročník podujatia, ktoré
svoju úspešnú premiéru zažilo v máji
2015. Organizátorom podujatia je Mesto
Svit a na jeho prípravu sa mestu pre tento
rok podarilo získať podporu prostredníctvom grantu Európskej komisie v programe Európa pre občanov, aktivita Partnerské mestá. Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR zároveň
podujatiu udelilo záštitu v rámci Slovenského predsedníctva v Rade Európskej
únie SK PRES.
n Piatok 29. 4. 2016 – Konferencia
v Dome kultúry bude venovaná témam
európskeho občianstva aj za účasti sloven- ských europoslancov a to formou
prednášok, prezentácií, diskusií a workshopov so študentmi a občanmi, ktorých
touto cestou pozývame rozšíriť si svoje
skúsenosti a poznatky o Európskej únii.
n V sobotu 30. 4. 2016 sa môžete
tešiť na bohatý kultúrny program na námestí J. A. Baťu pred Domom kultúry,
kde tak, ako aj v minulom roku, svoj priestor na prezentáciu nájdu nielen remeselníci a producenti poctivých potravín, ale
aj zástupcovia komunít z nášho mesta
a jeho blízkeho okolia.
V kultúrnom programe sa predstavia
základné umelecké školy, folklórne zoskupenia, divadlo, škola tanca, či hudobná
skupina SHOCK BAND.
n Predvečer 1. mája bude na námestí
tradične patriť stavaniu a ohrávaniu mája

v réžii folklórnych súborov a chýbať nemôže ani zapálenie vatry pri Kolibe a neskôr i koncert EC Revival.
n V nedeľu sa na ihrisku ZŠ Komenského uskutoční futbalový turnaj zástupcov partnerských miest.

V rámci programu podujatia privítame
vo Svite spolu vyše 60 zástupcov našich
partnerov z Českej Třebovej (ČR) a Knurówa (PL), ktorí sa do projektu Európa pre
občanov zapojili spolu s mestom Svit.
Aj vy sa môžete stať súčasťou SVIT.komu v roku 2016 ako predajca alebo komunita. Potrebné informácie nájdete na
webe: www.svitkom.sk.
-vžFoto: archív redakcie

PREMENY SVITU
VO FOTOGRAFII
Pozývame vás na zaujímavú výstavu fotografií, ktoré vám poodhalia niektoré lokality,
či budovy v meste, ako vyzerali kedysi
a dnes. Náš fotograf Ing. Peter Kostka, jeho
zverenci z audiovizuálneho odboru ZUŠ vo
Svite, ale aj známi fotografi regiónu Ing.
Karol Nowak (krajina), Richard Gerényi (ateliérová fotografia + iné) a Daniel Hlinka
(šport, hlavne rallye) budú počas Komunitného festivalu SVIT.kom vystavovať v Dome
kultúry v rámci výstavy Komunitný život
v Európe 29. a 30. apríla 2016 množstvo
zaujímavých záberov, ktoré budú doplnené
i o videoprojekcie.
Srdečne vás na túto jedinečnú, umelecky
a historicky vzácnu výstavu pozývame!
-vž-
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Deti v ZŠ Mierová sa ocitli v rozprávke

NOČNÁ PÁRTY SO ŠMOLKAMI
Opäť sme sa ocitli v rozprávke. Tentokrát nás 18. marca 2016 srdečne privítali
vo svojej dedinke malí ŠMOLKOVIA. V dielničkach korálkovania, servítkovania,
voskovania, vyrábania obrázkov či rozprávkových postavičiek, v dielničke šitia
šmolko čapíc a zhotovovania brmbolcov, či vyrábania šumiviek, nám Šmolkovia
ukázali, čo radi robia.
Vzájomná pomoc starších mladším, povzbudzovanie a zábava nás presvedčili
o dobrosrdečnosti a pracovitosti obyvateľov šmolko dedinky. To, že sú aj nesmierne
kreatívni a šikovní herci nám ukázali v divadelnom predstavení O rybárovi a zlatej
rybke i v obdivuhodnom gymnastickom
čísle v podaní Danielky a Terezky Kremmerových z Popradu.
Celú túto exkurziu Šmolko dedinou zavŕšil tanec na obrovskej šmolko párty, ktorý
sme spoločne trénovali celý večer v dielničke tanca aj na trampolínach. Malí Šmolkovia zaspávali síce v neskorých nočných
hodinách, ale s úsmevom na tvári medzi
svojimi spolužiakmi vo svojich triedach.
Obrovské poďakovanie patrí vzácnemu
hosťovi, pani Kormošovej, ktorá našim
drobcom nielen poodhalila ďalšiu zo vzácnych profesií, ale celý večer obetavo šila
pre malých Šmolkov krásne Šmolko čapice.
Ďakujeme i kolektívu pedagógov za vedenie dielničiek a dozoru nad 130 žiakmi, ku-
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chárkam za vynikajúcu večeru a Šmolko
puding, upratovačkám za prípravu Šmolko
dedinky na pondelkové vyučovanie. Za
veľ kú organizačnú pomoc ďakujeme všetkým. Úprimné ďakujem patrí aj Andrei Juščákovej za pomoc a sponzorovanie surovín
na prípravu Šmolko pudingu.
Akcia iste mala veľ ký zmysel pre posilnenia vzťahov medzi dospelými a deťmi, i
tým, že sa podarilo u detí vzbudiť záujem
o jednu z ďalších profesií.
E. Berezovskijová

Po Speleomítingu vo Svite
V Dome kultúry vo Svite skončil 25. ročník celoslovenského stretnutia jaskyniarov Slovenskej speleologickej
spoločnosti.

Učitelia svoj deň oslávili spoločne
(Dokonč. z 1. strany)
A na pamiatku ocenení pedagógovia zapózovali pre fotografa
- 40 rokov na poste učiteľa - Mgr. Emília Marešová, Bc. Darina
Dikantová, Jozef Ištvánik - a učitelia, odchádzajúci do zaslúženého dôchodku: Mgr. Juraj Majlát, Mgr. Bronislava Majlátová
a Mgr. Božena Čarnogurská. Za Mgr. Janku Kormaňošovú prevzala uznanie riaditeľ ka ZŠ Mierová. Za mimoriadne úspechy
v spolupráci s pani Michaelou Drobnou v podobe titulu Majster
SR v minibasketbale bol ocenený aj Bc. Ladislav Kralinský.

Hosťom Speleomítingu bol
primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek. Podujatia sa
zúčastnil aj predseda Českej
speleologickej spoločnosti
Ing. Zdeněk Motyčka. Celkovo bolo na akcii prítomných
okolo 180 jaskyniarov zo Slovenska, Čiech a Poľska, ako aj
sympatizantov, ktorých zaujíma tajomný svet jaskýň
i práca jaskyniarov.
Odovzdané boli ocenenia
za objavy členov SSS na Slovensku a v zahraničí:
• jaskyniarom zo Speleoklubu Chočské vrchy za objavy
v Prosieckej jaskyni
• jaskyniarom zo speleoklubov Drienka a Šariš za objavy
v jaskyni Stratený potok
• Speleologickému klubu
Slovenský raj za prepojenie
Stratenskej jaskyne a jaskyne
Duča
• členom klubu Speleodiver
za objavy a dokumentáciu vodou zatopených jaskýň v Mexiku.
Odznelo 16 filmových príspevkov o objavoch u nás i vo
svete, tematicky zameraných

na rôzne oblasti speleológie,
ako je speleopotápanie, speleoarcheológia, geológia, mapovanie jaskýň, atď. Diváci
mohli spolu s jaskyniarmi prežívať ich úspechy, ale aj starosti a ťažkú drinu.
Na záver diváci na hlasovacích lístkoch vyhodnotili filmové príspevky.
Divácka cena: Najhodnotnejší príspevok z domácich
lokalít: Speleoklub Chočské
vrchy - 3. poschodie Prosieckej jaskyne
• Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:
Speleoklub Speleodiver - Sardínia – speleopotápanie
• Kat. speleologická dokumentácia jaskýň na mapách: Speleoklub Drienka
a Šariš - Nove objavy v jaskyni
Stratený potok.
Chceme sa úprimne poďakovať firme Chemosvit Fibrochem a.s. za dary pre ocenených jaskyniarov. Verím, že ani
v budúcnosti neupadne Speleomíting do zabudnutia
a úspešne bude pokračovať..
Oľga Miháľová
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Janko Hraško ešte žije
Tak ako každý rok sme v marci, nazývanom mesiacom knihy, pripravili rôzne podujatia predovšetkým pre detských čitateľov. Starším
i mladším žiakom obidvoch ZŠ sme predstavili
nové knihy v rámci hovorených bibliografií.
Deti z Materskej škôlky Pod
Skalkou, z Mengusoviec i zo Súkromnej materskej škôlky Kidsfun vo Svite sme potešili divadelným predstavením.
Na zábavnom rozprávkovom
dopoludní s Janom Cígerom
z Mädokýša, samozvaným profesorom hraškológie sa deti
zase dozvedeli, že Janko Hraško ešte žije. A nielen to, ale
množstvo zaujímavostí z jeho života – o kraji odkiaľ pochádza,
o jeho rodičoch i o tom, čo vyštudoval a čo robí.
Pre starších žiakov zasa pripravilo občianske združenie Haliganda z Košíc interaktívny program, plný šialených hier,
humorných príbehov, prekvapivých rekvizít a prevlekov, kto-

rých sa aktívne zúčastňovali i samotní diváci. Samozrejme, nechýbali slávnostné zápisy prvákov za čitateľov knižnice.
Vyvrcholením bol už 11. ročník medzinárodného podujatia
Noc s Andersenom. Počas nočného programu v knižnici sa
deti premenili na turistov, ktorí
sa oboznamovali s pamiatkami
Slovenska. Doplnili si poznatky
o hradoch, jaskyniach, turistických chatách, sami vytvárali čičmanské vzory, plnili strašidelnú
úlohu, ale hlavne sa dobre zabávali.
Všetkými akciami sme sa snažili deťom dokázať, že knihy sú
plné nielen dôležitých informácií, ale i zaujímavých a zábavných príbehov.
-dš-

Zápis detí

Zbor pre občianske záležitosti zabezpečuje okrem
iných akcií aj slávnosť prijatia
novonarodených občanov
v obradnej sieni mesta.
V marci na toto milé stretnutie zavítali rodičia s trinástimi detičkami, medzi ktorými počtom dominovali
dievčatká. Prihovoril sa im
primátor Miroslav Škvarek
a o milú atmosféru sa postarali učitelia a žiaci ZUŠ vo
Svite. Od hostiteľa - Mesta
Svit dostali z rúk primátora
kyticu, spomienkovú knihu
a finančný príspevok. Detičkám prajeme, aby rástli
v našom meste do zdravia,
krásy a pre radosť svojich
blízkych.
-vžFoto: P. Kostka
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Kytice pre jubilantov
SENIORI INFORMUJÚ O ČINNOSTI
Na hodnotiacej schôdzi sa 16. marca 2016 stretli členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska vo Svite. Za prítomnosti predsedu OO JDS v Poprade Jána Surmíka
a poslankyne MsZ vo Svite Mgr. Márie Smatanovej schválili plány aktivít a rozpočet na rok 2016 a tí najaktívnejší si prevzali ďakovné listy.
JDS vo Svite je počtom 91 členov (na
schôdzi boli prijatí noví dvaja členovia) druhou najväčšou organizáciou z deviatich
v okrese Poprad. Kedže Sviťania by radi
nadviazali užšiu spoluprácu v rekreačnej oblasti Betliar, prítomní boli aj predseda tamojšej ZO JDS O. Duran a starosta obce
Betliar Ing. Ľ. Zatroch.
Zaujala prednáška náčelníka Mestskej polície vo Svite Ing. Jozefa Dluhého na tému
„Seniori v ohrození“, nakoľ ko v nej boli
uvedené aj konkréte prípady dôverčivosti

starších občanov vo Svite voči tzv. „šmejdom“. Ako náčelník polície upozornil, každé podozrenie z takejto podvodnej činnosti
je potrebné ihneď hlásiť na mestskú políciu.
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých uskutoční pre seniorov v Dome kultúry vo Svite 20. apríla od 16:15 h prednášku na tému „O zdravej výžive v seniorskom veku“ s RNDr. Troppovou. ZO SZPB
a Mesto Svit organizujú 6. mája od 13:30 h
pietný akt kladenia vencov pri Pomníku
padlých vo Svite.
-ák-

Predposledný marcový deň sa stretlo
20 občanov nášho mestečka na slávnostnom prijatí jubilantov, ktorí si
v I. štvrťroku pripomenuli okrúhle životné jubileá.
Pozdravili ich malí muzikanti zo ZUŠ
vo Svite a primátor mesta, ktorý oslávencom odovzdal kytice, úprimné poďakovanie za ich celoživotnú prácu i prianie
toho najlepšieho do ďalších rokov.
V úžasnej fyzickej i mentálnej kondícii
sa stretnutia zúčastnila 93-ročná pani
Meta Eleon Zacharová (na obr. hore
s primátorom), o dva roky menej oslávila
pani Mária Lukáčová (1.rad 2. sprava).
Pri malom občerstvení si prítomní jubilanti v neformálnom rozhovore s pánom
primátorom vypočuli plány a vízie vedenia mesta pre kvalitnejší život jeho obyvateľov, navzájom sa podelili o spomienky a družne sa pozhovárali.
-vž-

Ani zdravotne handicapovaní nezaháľajú
V marci 2016 sme hodnotili svoju činnosť za predchádzajúci
rok. Samostatne sme zorganizovali osem akcií.

V apríli a októbri 2015 sme
usporiadali zájazd do divadla
v Spišskej Novej Vsi na predstavenia „Jánošík, alebo ako by
to mohlo byť naozaj“ a „Rysavá
jalovica“. Predtým sme si posedeli v cukrárni – bol Mesiac
úcty k starším.
V máji sme mali stretnutie
s poslancami Svitu na tému: Čo
by bolo dobré zlepšiť v našom
meste. Otázky a pripomienky
sme vopred doručili poslancom. V tomto roku opäť usporiadame takúto akciu, na ktorej
zhodnotíme, čo sa zlepšilo a čo
by bolo potrebné ešte doriešiť.
V júni sme usporiadali zájazd
do Košíc na divadelné predstavenie „Sen noci svätojánskej“.
Po spoločnom obede sme boli
v Botanickej záhrade, kde bola
aj výstava motýľov.
V júli sme zorganizovali zájazd do Trenčína, kde sme si
pozreli hrad a staré mesto.
V septembri sme usporiadali

pre členov posedenie s občerstvením a vedomostným kvízom. Samozrejme, boli aj odmeny pre súťažiacich.
V decembri sme mali vianočné posedenie.
Zúčastňovali sme sa aj na akciách JDS. Spolupracovali sme
aj s organizáciami ABŠ, SZPB
a Klubu seniorov Bôrik a zúčastňovali sme aj na ich akciách.
Tohto roku máme naplánované besedy o zdravej výžive
a nových sociálnych zákonoch.
Usporiadame výlet do Košíc
s prehliadkou Židovskej kultúry
a histórie a pôjdeme aj do
ZOO. Aj tohto roku budeme
mať posedenie s vedomostným
kvízom a podľa programu pôjdeme aj do divadla v Spišskej
Novej Vsi. Máme pripravené aj
iné akcie, na ktorých by sme
radi privítali nových členov z radov zdravotne postihnutých.
Naša organizácia pomaly starne
a chceme ju omladiť. Snažíme

sa zapájať do všetkých akcií pre
seniorov, pokiaľ to našim členom ich zdravotný stav dovoľuje. Navštevujeme aj chorých.
Mestské zastupiteľstvo našu
činnosť finančne podporuje. Prispela nám aj Nadácia Chemosvit
a náš dlhoročný sponzor pán Milan Čekan. Chceli by sme sa im
poďakovať za ústretovosť. Ďakujeme aj všetkým, ktorí naše akcie
obohacujú programom, a to
manželom Bobríkovým so svo-

jimi žiakmi, M. Zentkovej, učiteľkám a deťom z MŠ a JUDr. Bezákovi za poskytnutie miestnosti.
Ing. Ľ. Kuzmíková

Do Košíc 17. mája

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite organizuje zájazd do Košíc s prehliadkou Židovského mesta,
synagógy a iných kultúrnych
pamiatok 17. mája 2016/utorok). Pokyny k zájazdu poskytne Ing. Ľ. Kuzmíková, č.t.
0918 706 636.
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c NARODILI SA

vás pozýva na

Deň otvorených dverí

Nikolas Kilíšek, Damian Lacko, Katarína
Živčáková, Denis Pišta, Jakub Tvaružek,
Bianka Bučková, Marián Botka, Miriam Bartošová, Michaela Babčáková, Viktória Lajčáková, Adeline Regešová, Janka Maličká

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Dušan Fronc a Slavomíra Kašperová

do svojich priestorov na 2. posch. Mestského úradu

dňa 9. 5. 2016 - 11. 5. 2016
od 9.30 hod. do 16.00 hod.
Tešíme sa na vás !

Dňa 29. marca 2016
uplynul už rok od
chvíle, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, pradedko
Mgr. ONDREJ SOJÁK.
Spomíname na neho s veľkou láskou
a úctou, v našich srdciach žije stále,
hoci vieme, že nám ho už nikto nikdy
nevráti. Ak ste ho poznali a mali
radi, prosíme, aby ste mu venovali
tichú spomienku.
Ďakujeme.
Manželka a synovia s rodinami

Už 6 rokov uplynie od chvíle, čo nás
24. apríla 2010 opustil a do večnosti
odišiel náš drahý otec, starký a prastarký
MICHAL HOREVAJ.
Ostali nám na
neho už len krásne
spomienky, ktoré si
neustále oživujeme.
Prosíme každého,
kto ste ho poznali,
aby ste mu venovali
tichú spomienku.
Ďakujú dcéry Zlatica a Vierka
a syn Miro s rodinami.

70 ROKOV
Ing.Vieroslava Pipišová, Viera Fajglová, Jozef Kolpaský
75 ROKOV
Pavel Beneš, Anna Bizubová, Ing. Monika
Petrovská, Ivan Meluš, Magdaléna Litvinová, Anna Lučivjanská
80 ROKOV
Kristína Hetešová, Karol Bereš, Pavlína Žudelová

= SPOMIENKY
Čas plynie
a nevráti, čo vzal,
zostali len
spomienky
a žiaľ.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - marec

Stíchlo unavené srdce,
skončil života čas,
Boh Ťa vzal na večnosť,
obraz Tvoj nechal
v nás.
Dňa 3. mája 2016
uplynú už dva
roky od smrti mojej milovanej manželky, našej mamky a babky
EVY MIRILOVIČOVEJ,
ktorá nás navždy opustila vo veku
61 rokov. Nikdy na ňu nezabudneme a prosíme aj vás, ktorí ste ju
poznali, aby ste jej venovali tichú
spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

85 ROKOV
Štefan Klema, Drahomíra Šedivá, Klára
Gurská
90 ROKOV
Ján Vantara
91 ROKOV
Mária Šenkýřová, Mária Dobiasová, Mária
Lukáčová
92 ROKOV
Mária Šimonová
93 ROKOV
Margita Potočná

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Helena Melicherčíková (83), Jozef Trajteľ
(56), Ján Svočák (59),.Miroslav Banáš (54),
Mária Minčáková (45), Mária Rožárová (92),
Milan Ferenc (72), Vincent Genčúr (82),
František Bednár (66), Ján Hubaček (89).
AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii – MsÚ, č. dv.
116, č. t. 7875 114.

= POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme pánovi kaplánovi
Gustávovi Botúrovi a jeho asistencii, V.
Žoldákovej z MsÚ a pracovníkom Pohrebných služieb za vykonanie dôstojnej rozlúčky s naším drahým zosnulým
manželom, otcom a starým otcom
FRANTIŠKOM BEDNÁROM,
ktorý nás opustil 21. marca 2016. Všetkým bývalým spolupracovníkom, susedom, kamarátom a známym ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký
žiaľ.
Manželka Daniela,
dcéra Janka a Peter s rodinami

V piatok 1.apríla sme sa navždy
rozlúčili s našim drahým otcom,
starým a prastarým otcom
JÁNOM HUBAČEKOM.
Ďakujeme vdp. Š. Vitkovi a jeho
asistencii, V. Žoldákovej z MsÚ,
PaedDr. R. Abrahámovi za ZO
SZPB a Aeroklubu Poprad za vykonanej tejto dôstojnej rozlúčky.
Všetkým zúčastneným ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Synovia Ján a Stanislav
s rodinami
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ZO Únie žien Slovenska vo Svite
organizuje

DETSKÚ BURZU
jarného a letného detského ošatenia,
športových potrieb a hračiek

KDE: v budove pošty – (bývalá sporiteľňa)
KEDY: vo štvrtok 21. 4. od 8:00 - 17:00 hod.
v piatok 22. 4. od 8:00 -16:00 hod.
Príjem čistých a nepoškodených vecí:
19. - 20. 4. 2016 od 15:00 - 18:00 hod
Výdaj nepredaných vecí:
25. 04. 2016 od 12:00 – 16:00 hod
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby nenosili veci pre dospelých (sukne,
šaty, obleky)
VSTUPNÉ – 0,10 Eur

Príďte dobre nakúpiť a výhodne predať!

Nábytok TONYO
Výpredaj,
na vystavený tovar zľavy

min. 30 %

Obchodné centrum A1,
SNP 264/3 SVIT na 1. poschodí

Kontakt:
052 7723843
0905 539 566

Foto tovaru aj
na www.tonyo.sk

NOVÉ PÔŽIČKY
AŽ DO 6000 €,
JEDNODUCHO, RÝCHLO.

Tel: 0949 604 294

Nemá kocúr večne hody!

Mesto Svit organizuje ku Dňu matiek divadelné
predstavenie „Nemá kocúr večne hody!“. V podaní
hercov Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa uskutoční v Dome kultúry vo Svite v utorok 10. mája
2016 o 17.00 hod. Bližšie informácie – odd. kultúry
MsÚ – č. t. 7875114.
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Deň Zeme 2016 – Stromy pre planétu
22. apríla si pripomenieme 50.
ročník Dňa Zeme, tentoraz s podtitulom „Stromy pre planétu“.
Deň Zeme je celosvetová akcia
zameraná na ochranu životného
prostredia, ktorá má svoje korene v americkej Kalifornii.

EKO okienko

Tohtoročná téma má za cieľ pripomenúť význam stromov ako jeden z najúčinnejších nástrojov boja
s klimatickými zmenami, ktorých
sme všetci svedkami.
Stromy a lesy sú základným pilierom životného prostredia, zachytávajú CO2 a vytvárajú kyslík, odstraňujú nečistoty z ovzdušia,
udržujú vodu v krajine a bránia záplavám, znižujú teplotné výkyvy
a predstavujú obnoviteľný zdroj su-

roviny – drevo. A práve s výrobkami z dreva sa stretávame každý
deň a doslova na každom kroku.
Ich správnym výberom môžeme
jednoducho pomôcť chrániť lesy
a naše spoločné životné prostredie. Zopár tipov:
• Namiesto klasických papierových využívajme radšej elektronické faktúry, výpisy z účtu
a podobne.

• Kupujme výrobky označené
medzinárodným logom FSC – je
to značka zodpovedného obhospodarovania lesov.
• Dávajme prednosť výrobkom
z recyklovaného papiera.

• Označme si schránku nálepkou „Nevhadzujte letáky“.
• Dôsledne separujme odpad.

R. Tomáš
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Pokračovanie – roky 1974 – 1980
Po 12-tich rokoch pre rozširujúcu sa
činnosť mesto Svit poskytlo v novembri 1973 budovu bývalých detských jaslí (teraz bytovky oproti ZŠ na
Komenského ul.) V budove bolo viac
priestorov – 10 miestností oproti
predchádzajúcim trom, čo vylepšilo
možnosti pre celkovú činnosť.

slovenského
charakteru.
V apríli 1976
sme vo Svite
organizovali
celoslovenskú
súťaž železničných modelárov. Bol to
veľ ký čin našich modelárov
a úžasná propagácia Svitu,
šikovnosti vedúcich a detí.
Pravidelne sme
začali organizovať okresné
kolá súťaže dráhových modelárov na
veľ kej autodráhe, ktorú zhotovili deti
pod vedením Dušana Prokopa. Tiež
okresné súťaže plastikových modelárov
s vedúcim Leopoldom Klasom, ktorý
ešte aj teraz vedie deti v krúžku plasti-

Vznikli nové, pre deti príťažlivé krúžky.
Napr. okrem už fungujúceho leteckomodelárskeho začali pracovať lodno, raketovo, železnično a auto modelárske.
V spoločenskej oblasti sa otvoril krúžok
mladých filatelistov a klub deviatakov.
Novou formou bolo zriadenie klubu medzinárodného priateľstva. Deti si dopisovali a našli si nových priateľov
z okolitých kútov Slovenska.
Veľ ký záujem vtedy mali deti o chov akvarijných rybiek a exotického vtáctva. Vo
veľ kých akváriách a voliérach bola
pestrá krása, ktorú obdivovali nielen členovia týchto krúžkov, ale všetky deti.
Aj v športovej
oblasti rozvíjali
Fotografický krúžok
deti a mládež
svoje talenty
a utužovali si
zdravie v nových krúžkoch –
stolno-tenisovom, basketbalovom,
šachovom, lyžiarskom
i krúžku sebaobrany a džuda.
V spolupráci
s MO SRZ bol
zriadený krúžok
mladých rybárov.
Každoročne
pracovalo okolo
25 krúžkov pre
kových modelárov.
300 – 350 detí a mládeže.
S veľ kou obľubou sa konali obvodné súVyvrcholením činnosti krúžkov bola
ťaže v speve ľudových piesní Podtatranúčasť členov na súťažiach, prehliadkach
a výstavách okresného, krajského i celo- ský slávik a pre najmenšie deti Miss

bábika. Treba spomenúť mládežnícke
popoludnia a spoločenskú univerzitu
mládeže. Športovým sviatkom boli pre
deti hokejové turnaje a krasokorčuliarske preteky pod názvom Svitský
Stockholm. Na MDD to boli futbalové
turnaje medzi dvoma základnými školami.
Na klzisku sa konali aj pekné karnevaly
masiek.
V tomto období bolo pre deti veľmi zaujímavé premietanie filmov zadarmo.
Vždy ich bolo toľ ko, že sa nedali zatvoriť
ani dvere na sále.
S rozvojom krúžkovej činnosti začalo súčasne organizovanie putovných táborov
pre celé kolektívy záujmových krúžkov.
Členovia rybárskeho krúžku sa pravidelne rekreovali na Ružbašskej Miľave
s vedúcimi Jozefom Saburom a Jánom
Stanekom, basketbalisti nadviazali
družbu v Senci, kde pravidelne s vedúcimi Ivanom Helcmanovským a Petrom
Tothom trávili letné dni. Klub deviatakov
pod vedením Ladislava Havlíka zasa navštevoval Bratislavu.
V týchto rokoch pracovali riaditeľ ka
Viera Zemanová a pracovníčky Helena
Šestáková, Zdena Benediková, Lýdia Halandová, Anna Blašková a Jarmila Šramková.
Pokračovanie nabudúce.
Spracovala: Viera Zemanová
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Príďte medzi nás do
dámskeho klubu!
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„Dvere má u nás otvorené každý, kto má záujem
svoj voľný čas tráviť kreatívne. Chceme, aby naša
škola bola otvorená verejnosti,“ povedala nám učiteľka odborných predmetov odevníctvo Strednej odbornej školy vo Svite A. Skokanová. A tak už piaty
rok v stredu večer ožívajú dielne odborného výcviku
veselou vravou. Koná sa tu totiž ďalšie zo stretnutí
dámskeho klubu, ktorý spája generácie.
Šikovné, činorodé žienky a mladé dievčatá z centra
voľného času sa stretajú, aby sa zas naučili niečo nové.
Počas našej návštevy dievčatá z polystyrénových guliek
vyrábali šašov, ktorí skončia ako zápich v kvetináčoch či
ako kľúčenka. „Baví ma to tu, robíme zaujímavé veci,
ktoré si môžeme zobrať domov. Najviac sa mi páčilo,
keď sme robili z koráliek a drôtika anjela na vianočný
stromček,“ povedala nám jedna z mladých dám.
Veľmi sa tu páči aj Oľge Ferjančekovej: „Je tu pokoj, vymeníme si navzájom skúsenosti a máme pocit užitočnosti. Chodím sem už druhý rok a teraz
mi učarovala recyklácia džínsov, z ktorých vyrábame patchworkovou technikou tašky, neskôr prídu na rad vankúše.“
Nie je nič krajšie, ako využívať svoj
voľný čas kreatívne. Ak aj vy túžite po
tvorivom relaxe, nech sa páči, dvere
Dámskeho klubu vo Svite sú otvorené
aj pre vás.
E. Sedláčiková

Boli sme pozvané....
Všetky členky Únie žien vo Svite boli pozvané 11. marca
2016 na stretnutie k MDŽ. Vďaka Mestskému zastupiteľstvu
sme mohli niekoľko hodín pobudnúť v priestore Domu kultúry.
Deti z Materskej školy vo Svite v úvode
oduševnene recitovali, spievali a predviedli i scénku. Nejednu z nás dojali k
slzám. Po príhovore predsedníčky Ľ.Kederovej predniesla báseň od J. Kalakaja
naša členka pani Guľvasová. Vyjadrením
úcty k ženám boli slová viceprimátora

Ing. Ivana Zimu,
ktorý každej žene
zablahoželal a odovzdal kvietok. Kytičkou kvetov boli
obdarované jubilantky za prvý polrok. Zotrvali sme v družnej debate zopár
hodín, cítili sme sa veľmi dobre.
A čo nás ešte čaká do konca polroka?
V apríli pripravujeme detskú burzu, zapojíme sa do komunitného festivalu, potom majáles. Ako vždy, pripravíme i hry
pre deti na Deň detskej radosti.
V mene členiek našek ZO chcem poďakovať MsÚ vo Svite, materskej škole,
Ing. Zimovi a výboru ZO ÚŽ za príjemné
hodiny v deň nášho sviatku.
Mgr. Mária Šramková
Foto: P. Kostka
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Do práce na bicykli 2016

Po úspešnom minulom ročníku súťaže „Do práce na bicykli“
sa Mesto Svit v máji plánuje opätovne zapojiť už do tretieho ročníka celonárodnej súťaže vyhlásenej národným cyklokoordinátorom Petrom Kľučkom z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja.
V roku 2015 sa Mesto Svit
stalo víťazom v kategórii samospráv v rámci celého Slo-

venska, kedy počas súťaže
v mesiaci máj najazdilo vo
Svite vyše 9-tisíc kilometrov.
Životné prostredie sme tak od
emisií ušetrili o 2 317 kg CO2.
Cieľom súťaže „Do práce na
bicykli“ je motivovať ľudí, aby
čo najviac využívali bicykel ako
každodennú formu dopravy
do zamestnania a aj takýmto
spôsobom zlepšili svoje zdravie a prispeli k zníženiu podielu
individuálnej automobilovej
dopravy v meste a následne
k zvýšeniu kvality života v ňom.
Tohtoročná kampaň s mottom „Jazdime spolu“ bude za-

Denník polície
n 24. februára sa na útvar MsP dostavila
pani Silvia P., ktorá podala sťažnosť na spolužiačku svojej dcéry. Monike sa cestou zo
školy spolužiačka Jara s druhom Robom vyhrážali vulgárnym a agresívnym spôsobom
s tým, že sa nikoho neboja, dokonca ani
riaditeľ ky školy. Hliadka si v škole našla
dvoch odvážlivcov, ktorí sľúbili, že dajú Monike pokoj, že už jej nebudú ubližovať.
n 25. februára sa hliadka na základe telefonickej informácie dostavila do bytu, kde
Júliu Š. napadol jej druh Miroslav B. Obaja
menovaní boli pod vplyvom alkoholu a mali
medzi sebou nejaké nezhody, pri ktorých
bol Miroslav zranený na hlave. Privolaná
RZP ho ošetrila na mieste, prevoz do nemocnice odmietol. Keďže v tomto prípade
došlo k zraneniu, prípad ďalej realizovala
štátna polícia.
n 26. februára, keď priviezol taxikár ženu
na požadovanú adresu, odmietla z taxíka
vystúpiť. V jej byte ju čakal priateľ zo Spišského Bystrého, z ktorého mala veľ ký strach.
Privolanej hliadke MsP žena uviedla, že si
nepraje, aby u nej priateľ nocoval, nakoľ ko
je pod vplyvom alkoholu. Ten akceptoval
jej rozhodnutie a v prítomnosti hliadky si
objednal taxík, ktorý ho odviezol domov.
n 27. februára v neskorých nočných hodinách sa nemohol dostať do svojho domu
Jakub P. Susedov voľne pobehujúci pes,
naňho útočil, len čo sa priblížil k domu. Až
MsP sa podarilo za pomoci služobného vozidla psa odohnať a tak sa Jakub P. dostal
domov. S majiteľom psa bol vykonaný pohovor.
n 2. marca sa pokúšal spáchať samovraždu Martin B. . Chcel sa hodiť pod vlak.
Hliadka sa ho snažila upokojiť až do prí-

meraná na rešpektovanie a venovanie zvýšenej pozornosti
jedným z najzraniteľnejších
účastníkov cestnej premávky –
cyklistom. Prezentuje a podporuje bicykel ako najrýchlejší,
najzdravší, najekologickejší a aj
najzábavnejší spôsob cesty do
práce. Tvárou tohtoročnej
kampane je režisér a herec Juraj Nvota.
Projekt má zábavnou formou podporiť rozvoj trvalo
udržateľnej mobility v mestách, podnietiť samosprávy
a zamestnávateľov, aby vytvárali na svojom území vhodné
podmienky na využívanie cyklistickej dopravy.
Touto cestou chceme osloviť
aj všetky firmy, podnikateľov,
inštitúcie, ktoré majú sídlo

chodu RZP, ktorá ho doviezla na vyšetrenie
do Levoče.
n 3. marca sa dopustil krádeže potravín
v hodnote približne 7, -€ v predajni Sintra
Peter Z. Táto krádež, keďže v priebehu roka
bola jeho druhou, sa hodnotila ako trestný
čin. Tento skutok putoval do rúk štátnej polície.
n 3. marca našiel v bankomate Ing. Milan
Starigazda bankovku, ktorú priniesol na
útvar MsP. Hliadka hotovosť prevzala a odovzdala ju príslušnej banke, ktorá sa mala
skontaktovať s majiteľom danej hotovosti.
n 4. marca sa v dopoludňajších hodinách
na Ulici Štúrovej dymilo z kontajnera. Privolaní hasiči skonštatovali, že niekto doňho
vysypal žeravý popol, ktorý mohol narobiť
väčšie škody. Žeravý popol bol zlikvidovaný.
n 6. marca sa majiteľ bytu vrátil domov a
s prekvapením zbadal dvere bytu zablatené, bolo vidieť stopy po búchaní, ako
keby niekto chcel vojsť dnu. Vo zvončeku
bola zaseknutá dvojcentovka. Škoda na majetku nebola. Zrejme išlo o občana, ktorý si
pomýlil dvere a búchal na tie nesprávne.
n 8. marca došlo na Ulici Fraňa Kráľa k
menšej dopravnej nehode. Vodič vozidla
WV Polo pri vystupovaní prudšie otvoril
dvere, čo spôsobilo poškodenie laku na
vedľa stojacom vozidle Mitsubishi Lancer.
Štátnou políciou bola táto nehoda riešená
ako škodová udalosť. Vodičom bolo doporučené, aby udalosť riešili cez uzavreté zákonné poistenie.
n 9. marca bolo vyhlásené pátranie po
Petrovi Č. z Batizoviec. Nezvestný má 17
rokov, výšku asi 150 cm a po popise jeho
oblečenia polícia prekontrolovala pohostinské zariadenia a herne. Od občanov z
Ulice Mierovej bola podaná informácia, že
bol videný asi o 12. 30 v Bille. Po telefonáte
pracovníka herne, niečo po polnoci, sa hľadaný Peter našiel.
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v meste Svit, aby sa spolu so
svojimi zamestnancami zapojili
aj do tohto ročníka súťaže.
Súťaž je určená 2-4 členným
tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie,
ktorí sa zaregistrujú od 1. 4.
do 26. 4. 2016 na webovej
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Akékoľvek bližšie informácie
o súťaži, ako aj spôsobe registrácie je možné získať u koordinátora súťaže na území
mesta Svit emailom maria.rusinova@svit.sk, alebo na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.
MR

n 11. marca nespokojní občania z Ulice
Kpt. Nálepku oznámili pohyb neznámych
osôb po bytoch s ponukou na odber elektrickej energie za nižšiu cenu. Kontrolou sa
tieto osoby preverili a legitimovali. Poverenie a ostatné doklady boli v poriadku.
n 16. marca sa poistil Vladimír P. a to
tak, že si v opilosti ľahol pod dopravnú
značku „Stop daj prednosť“ dovtedy, kým
ho hliadka neoslovila. Komunikácia s ním
bola vzhľadom na veľ ký stupeň jeho opilosti
ťažká. Hliadke oznámil, že býva v azylovom
centre, kde bol prevezený a odovzdaný do
rúk vrátnika. Ráno o tretej hodine volal recepčný zo Spolcentra, že neznámy špinavý
muž vošiel do budovy a nechcel odtiaľ odísť. Opäť išlo o Vladimíra P. , ktorý tvrdil, že
ho vrátnik z azylového centra vyhodil.
n 19. marca nahlásila žena z Ulice mieru,
že deti z rodiny P. , ktorí sú jej susedia, poškodzujú jej plot a hádžu na jej pozemok
rôznorodé predmety. Nahlásenie sa zakladalo na pravde. Otec maloletých sľúbil, že
plot opraví do určitého dátumu a deti
umravní.
n 20. marca bola dopravná nehoda na
priecestí, pri ktorej boli poškodené zvodidlá. Na mieste sa nachádzala štátna polícia a ODI. Nehodu spôsobil občan z kolónie
Batizovce. Vzhľadom na to, že na miesto
havárie sa začalo schádzať väčšie množstvo
rómskych občanov, MsP ostala nápomocná
pri zabezpečovaní verejného poriadku a regulovaní dopravy.
n 26. marca pri kontrolách mesta MsP
zaregistrovala opätovný voľný pohyb psa,
ktorý patril rodine O. Na adrese majiteľov
psa bolo zistené, že pes im stále uteká.
Preto hliadka vyriešila danú skutočnosť ako
priestupok proti verejnému poriadku a uložila majiteľovi psa blokovú pokutu. Ten sa
rozhodol odniesť psa do útulku, čo aj vykonal.
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Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v Poprade, Mesto Svit a Obec Batizovce
organizujú

I. MAJÁLES

pri Kolibe vo Svite
v sobotu 21. 5. 2016 od 13.00

Kultúrny program, guláš, ľudová zábava

Krížová cesta

Na Veľ ký piatok 25. marca 2016 sa v uliciach mesta Svit uskutočnila Krížová cesta
Božieho milosrdenstva so začiatkom pri
Mestskom úrade.
Za účasti aj gréckokatolíckych veriacich,
primátora mesta s manželkou, skautov a občanov pokračovali celkom štrnástimi zastaveniami v uliciach Hviezdoslavova, Štúrova, Jilemnického a záverom v Kostole Sv.
Jozefa robotníka. Počasie tentokrát tomuto
podujatiu mimoriadne prialo.
-vžFoto: Peter Kostka
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Po ukončení basketbalovej sezóny
Basketbalisti BK Iskra Svit ukončili basketbalovú sezónu súťaže EUROVIA SBA 2015/2016 postupom do štvrťfinále a
ďalej nepostúpili. O priebehu skončenej sezóny sme sa porozprávali s prezidentom klubu Ing. Jánom Drobným.
l Ako hodnotíte priebeh celej sezóny?
Z analýzy, ktorú sme koncom
marca urobili vo výbore, vyplýva, že uplynulá sezóna z objektívneho pohľadu dopadla
dobre. Po základnej časti extraligy sme skončili na 6. mieste a v Slovenskom pohári sme
postúpili do semifinále. Sezóna
bola ovplyvnená zraneniami zahraničných hráčov, hlavne nám
chýbal Petrucelli, ktorý patril
k najlepším strelcom družstva.
Zranil sa aj Bakare a Myles odišiel do iného klubu. Prišli noví
hráči, ktorých bolo potrebné
do družstva zapracovať. Pred
sezónou došlo aj k výmene trénera (za amerického trénera
Stanga prišiel opäť chorvátsky
tréner R. Jugo), a tak sa družstvo formovalo počas sezóny.
Keď zoberieme do úvahy celkové možnosti klubu a podmienky v porovnaní s ostatnými basketbalovými klubmi
na Slovensku, hodnotíme účinkovanie basketbalového družstva mužov v ukončenej sezóne
ako úspešné.

l V priebehu sezóny bola
menšia spokojnosť s účinkovaním slovenských hráčov.
Prečo?
Slovenskí hráči sa striedali
prakticky na jednom poste
v družstve, málokedy boli na
palubovke dvaja z piatich hráčov. S trénerom sme dali priestor mladým, veď v družstve
bolo 7 slovenských hráčov do
20 rokov, čo z hľadiska perspektívy má význam. No neboli
sme spokojní s ich podielom
na bodoch v zápase (priemerne dali 6–10 bodov)
a možno chýbala aj väčša
snaha sa medzi zahraničnými
hráčmi presadiť.
l Čo ešte považujete za po-

zitívne v uplynulej basketbalovej sezóne?
V prvom rade to, že naša filozofia dávať priestor mladým
perspektívnym hráčom sa
osvedčila. Určite v nej budeme
pokračovať. Ďalej bolo dobré
rozhodnutie dať k hlavnému
trénerovi Rudolfovi Jugovi domáceho mladého a perspek-
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tívneho trénera
Ing. Michala Madzina, ktorý mal
možnosť sa zžiť
s mužským extraligovým basketbalom a získať cenné
skúsenosti. A bola
to aj priazeň divákov, ktorí, i keď
družstvo
doma
prehralo, nezanevreli na basketbal
a prišli do haly
opäť. Hala bola
často vypredaná.
Veľmi dobrú at- Perspektívnym hráčom je Boris Belavý
mosféru vytvárali (s loptou).
Foto: M. Jurčák
opäť členovia FAN
klubu.
Poďakovanie BK
Iskry Svit patrí všetkým, ktorí o basketbal zo strany mesta,
akýmkoľvek spôsobom podpo- sponzorov a divákov vo Svite
rili BK Iskra Svit, a tým vytvorili je, takže sa sa budeme snažiť
podmienky na udržanie ba- družstvo pripraviť nielen fisketbalu vo Svite. A teší nás, nančne, ale i hráčsky pre seže sme zaznamenali nárast zá- zónu 2016/2017.
Po rokoch sme opäť začali
ujmu chlapcov o basketbal vo
všetkých mládežníckych kate- s tým, že s perspektívnymi
góriách. Je to cenná devíza do hráčmi sme pripravili posezónne trénovanie pod vedením
budúcna.
trénera M. Madzina až do
l Takže výbor BK pripravuje konca júna. S prípravou na
plány na novú sezónu?
novú sezónu začne družstvo
Áno, veď v budúcom roku si mužov v auguste.
pripomenieme 70 rokov basketbalu vo Svite. Záujem
Poďakoval: M. Jurčák

Zimná sparťanská trilógia úspešne za nami
Po výborných zážitkoch zo zimných ,,krátkych“ pretekov Spartan Race v januári
vo Svite vycestovala 6. februára 2016 trojica Gabriela Potočná, Laco Potočný
a Ján Hruška do 550 km vzdialených Jakuszyc na česko-poľskom pohraničí neďaleko Národného parku Krkonoše, aby absolvovali ,,stredný“ zimný SR.
Výborne pripravená technická 12 km
dlhá bežecká trať tentoraz viedla po zákrutách biatlonového areálu, kde sa na
strelnici tentoraz do terčov nestrieľalo
z malorážok, ale sa hádzalo a triafalo snehovými guľami.
Hlavným zážitkom bol najmä beh v hmle
po hrubo zasneženom teréne. Chýbalo
tam poriadne stúpanie, na ktoré sme ako
Podtatranci zvyknutí, ale 23 rafinovane
umiestnených prekážok tento handikep
nahradili.
Gabriela Potočná v kategórii Open ženy
obsadila časom 1:47 hod. 37. miesto z 202
štartujúcich žien. Pribudla nám tak ďalšia,
po červenej zo Svitu tentoraz modrá medaila do zbierky.
Absolútne vyvrcholenie zimnej sparťanskej trilógie sa uskutočnilo 19. marca 2016
na nám už z minulého leta známych Donovaloch. Viac ako 1300 odhodlaných
sparťanov nastúpilo na štart 23 km dlhej
trate so 40-imi prekážkami s cieľom získať
do unikátnej zbierky poslednú - zelenú
medailu!

Novinkou bolo, že prvý raz sa bežali dva
11,5 km dlhé rovnaké okruhy, čiže v druhom kole sme tentoraz vedeli, čo nás čaká
a neminie! Členitý terén riadne preveril
pripravenosť všetkých pretekárov no
pekne sa darilo našim ženám.
Marcela Bartková napriek tomu, že na
súťaž nastúpila s nedoliečeným zranením
nohy, opäť ukázala, že patrí medzi skúsené
pretekárky – rozumne rozvrhla tempo na
trati, popasovala sa s prekážkami a časom
3:20 hod. obsadila v kategórii Elite ženy
pekné 5. miesto! V rovnakej kategórii dobehla Gabriela Potočná na 16. mieste
a stala sa tak prvou a jedinou ženou zo
Svitu, ktorá skompletizovala unikátnu
cennú trofej – zimnú TRIFECTU!
Zo zisku rovnakej trofeje sa tešili aj obaja
muži, ktorí úspešne absolvovali všetky
troje preteky.
Svetová zimná slovenská sparťanská trilógia je úspešne za nami – ciele, ktoré sme
si vytýčili, sme dosiahli, dokonca prekonali
a keďže každé preteky sú iné, ostáva v nás
opäť kopec zážitkov a nových skúseností.

Sneh zmizol a nás čakajú ďalšie nové,
tentoraz letné sparťanské výzvy... a sú teda
riadne odvážne!
L. Potočný
Vo štvrtok 31. 3. 2016 obdržala
Marcela Bartková potvrdzujúci mail
z americkej centrály SR, že sa umiestnením do 5. miesta na Donovaloch
kvalifikovala a je oprávnená štartovať
na Majstrovstvách sveta v Spartan
Race v Lake Tahoe v USA 1. októbra
2016! Blahoželáme!

Magdalénka opäť zažiarila
Český halový pohár v behu na 60 m
s prekážkami, na ktorom malo naše
mesto Svit minulú sezónu úspešné zastúpenie, odštartoval 19. 3. 2016 prvou súťažou v Jablonci nad Nisou.
Mesto Svit a Základnú školu Mierová
reprezentovala tretiačka Magdalénka
Štinčíková, ktorá v konkurencii 113
mladších žiačok obsadila 8. miesto
a spomedzi svojich rovesníčok (rok nar.
2007) dosiahla najlepší čas – 15,57 s.
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Miloš Strmenský

Slovenský šampionát v polmaratóne

Striebro pre
Soňu Vnenčákovú

V nedeľu 3. apríla 2016 žila Bratislava
behom. Konal sa tu 11. ročník ČSOB maratónu a ďalších bežeckých disciplín. Vo
všetkých disciplínach spolu štartovalo
11 453 bežcov z 39 krajín.
Súčasťou podujatia bol i polmaratón a slovenský šampionát v polmaratóne.
Mesto Svit a náš atletický oddiel veľmi
úspešne reprezentovala 22-ročná Soňa
Vnenčáková. Študentka dvoch vysokých škôl
v Brne súťaž zvládla fantasticky.
V celkovom poradí polmaratónu dobehla
na 4. pozícii za dvoma pretekárkami z Maďarska a Slovenkou Petrou Fašungovou
z Banskej Bystrice. V rámci slovenského šampionátu obsadila vynikajúce druhé miesto
v novom osobnom rekorde 1:21:28 hod.
Zároveň bola členkou víťazného družstva
žien STU Bratislava, za ktoré hosťovala.
Soničke ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Svitu a prajeme ďalšie úspešné bežecké
vystúpenia.
RNDr. Danica Božová
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v skoku do diaľ ky a vrhu guľou.
Tohtoročná halová bronzová medaila z Majstrovstiev Slovenska
v sedemboji juniorov je jeho prvou
medailou a zároveň zaslúženou odmenou za roky poctivej komplexnej atletickej prípravy. Blahoželáme. Miloš Strmenský je na obr.
prvý sprava.
-LM-

Už 10 rokov je stabilným členom Atletického oddielu Svit
a od kategórie mladších žiakov sa pravidelne zúčastňoval atletických tréningov.
Bývalý žiak ZŠ Mierová vo Svite je v súčasnosti študentom
na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Reprezentoval
oddiel a Mesto Svit na
atletických pretekoch
na úrovni okresu a na
krajských majstrovstvách v behu na 60
m, v skoku do výšky,

Halové atletické súťaže 2016

Už tradične patria zimné mesiace február a marec atletickým súťažiam v bratislavskej hale ELÁN. Na majstrovských pretekoch nechýbali ani naši atléti
zo Svitu, keď sme v bohatom programe súťaží v priebehu dvoch mesiacov
absolvovali 6 pretekov.
Novinkou pre túto zimnú sezónu boli M-SR v halových viacbojoch pre kategóriu
mladších žiakov a žiačok. Tam si vyskúšala Petra Pristášová a Sára Kicová medzi
11-13-ročnými dievčatami a Róbert Kromka medzi chlapcami po prvý raz, čo je
to zvládnuť halový 5-boj. Medzi staršími žiačkami nastúpila vo viacboji Alexandra
Bartková, ktorá obsadila v konečnom hodnotení z 25 pretekárok 11. miesto
a popri nej získavala pretekárske skúsenosti Lucia Mudráková.
Na M-SR starších žiakov v behu na 60m si v rozbehu vytvoril Michal Hruška
osobný rekord. Ďalšími pretekmi v poradí boli M-SR dorastu, na ktorých si zlepšila
osobný rekord Barbora Chybová. Na krátkych prekážkach dosiahla čas 10,26 s,
čo ju zaradilo na celkové 9. miesto a v halovom 5-boji obsadila rovnako 9. miesto.
Naším najúspešnejším pretekárom sa stal Miloš Strmenský, ktorý si na Majstrovstvách Slovenska v halovom 7-boji juniorov vybojoval za 3. miesto bronzovú medailu. Blahoželáme.
-lp-

Vladimír Siráň na Veľkej cene Slovenska v alpských disciplínach
Štrbské Pleso bolo počas víkendu 12.- 13.marca 2016
dejiskom 61. ročníka VEĽKEJ CENY SLOVENSKA v alpských disciplínach. Podujatie sa konalo z poverenia Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS a Slovenskej lyžiarskej asociácie. Technicky ho zabezpečoval Organizačný
výbor VCS v spolupráci s TJ Vysoké Tatry. Súťaže sa zúčastnili pretekári z vyše desiatky krajín Európy.
Svah Furkota na Solisku
bol počas prvého víkendového dňa dejiskom súťaží v
obrovskom slalome, v nedeľu
diváci mohli sledovať súťažiacich slalomárov.
Slovenskú republiku reprezentoval aj obyvateľ Svitu

Vladimír Siráň. V obrovskom
slalome obsadil siedme
miesto, v slalome vybojoval
piatu priečku. V kombinácii
oboch týchto disciplín mu
patrila štvrtá pozícia.
RNDr. Danica Božová
Foto: Ing. Vladimír Boža
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Jubilejná plavecká štafeta

Majster Svitu z minulého ročníka obhájili
Karol Dračka, Filip
Janík, Matej Budzák
a Dávid Paperák.
Súťaže jednotlivcov
uzavrela plavecká

pohyb. Najmladším účastníkom
bol len dvadsaťdva mesačný
Bertík Šulík, ktorý v sprievode
svojho dedka odplával vo veľkom bazéne 200 m. Najlepší výkon podal s 5100 metrami Ján
Fronc.
Aktívne sa plaveckej štafety
zúčastnilo 204 plavcov. Preplá-

štafeta ZŠ a strednej
školy na 8 x 50 m. Zvíťazila ZŠ Mierová pred
ZŠ na Komenského ulici a Strednou odbornou školou.
Po súťažnej štafete škôl sa odštartovali individuálne štafetové
plavecké výkony jednotlivcov.
Každý účastník plával podľa svojich schopností a možností, ale
minimálne sto metrov, aby sa
mu jeho výkon zarátaval do celkového súčtu odplávaných metrov. Nešlo o prevratné športové
výkony, ale o radosť a zdravý

vali spolu 118 800 metrov, čo je
na plavca priemer 582 m. Rekord nepadol, ale všetci účastníci boli spokojní, zaplávali si pre
seba a svoje zdravie.
Bol to mimoriadne vydarený
ročník. Poďakovanie patrí Mestu
Svit a Bytovému podniku Svit za
podporu športových aktivít pre
svojich obyvateľov, školám, učiteľom a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a najmä pracovníkom plavárne za starostlivosť a vytvorenie výborných
podmienok. N. Kumorovitzová

Plavecká štafeta sa teší každoročne mimoriadnemu záujmu obyvateľov nášho mesta. V posledný marcový deň sa na svitskej plavárni opäť
stretli milovníci rekreačného plávania na jubilejnom 10. ročníku. Slávnostným hvizdom odštartoval plaveckú štafetu primátor mesta Ing.
Miroslav Škvarek, ktorý nad ňou prevzal patronát. Prvých sto metrov
všetkými plaveckými štýlmi odplával Rastislav Kaňuk, bývalý slovenský reprezentant v plávaní a v súčasnosti tréner plaveckej školy.

Po ňom už bojovali v bazéne
dievčatá a chlapci svitských základných škôl a strednej školy
o titul Majstra Svitu. Stoštrnásť
plavcov vo veku od 6 do 18 rokov pretekalo v 15 kategóriách
na tratiach dlhých 25, resp. 50 m
ľubovoľným spôsobom.
Majstrami Svitu sa stali v kategórii najmladších žiakov 1. 2. ročníkov ZŠ Andrea Zavacká
a Karol Dračka, mladších žiakov

3. - 4. roč. ZŠ Natália Kušnírová
a Július Matušek, v kat. 5. ročníkov ZŠ Petra Pristašová a Filip Janík, 6. ročníkov ZŠ Simona
Talarčíková a Karol Žugec, 7.
ročníkov ZŠ Radka Voščeková
a Jakub Medvec, v kat. 8. ročníkov ZŠ Kristína Jančeková
a Matej Budzák, v kat. 9. ročníkov ZŠ žiakov Dávid Paperák,
v kat. stredných škôl Natália
Glajzová a Štefan Benko. Titul

Futbalisti v jarnom tažení

Futbalisti FK Svit účinkujúci v IV. lige skupina sever odohrali v jarnej časti tieto zápasy: Kračúnovce – Svit 1 : 1, (gól
Compeľ), Svit – D. Klčovo 4 : 1, (góly Monka 2, Barabas
a Stanislav), Medzilaborce – Svit 0 : 1, (gól A. Tropp), Svit –
Kendice 6 : 1, (góly Stanislav 5 a Pekarčík), Raslavice – Svit
0 : 2, (góly A. Tropp a Pekarčík).
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Futbalisti Svitu ukazujú svojou výkonnosťou, že na vyššiu
súťaž majú, no bude záležať
na tom, ako sa vysporiadajú
so zápasmi na ihriskách súperov v ďalších kolách.

Priaznivci futbalu vo Svite
však veria, že kolektív hráčov
pod trénerskou taktovkou Milana Jambora a Viliama Nemčka sa pripraví na zápasy tak,
aby ich zvládli k spokojnosti
výboru FK a najmä divákov vo
Svite.
-ák-

Po piatich kolách jarnej časti
IV. ligy je Svit na 1. mieste so
ziskom 51 bodov pred druhými Š. Michaľanmi (45) b.
Svit hrá najbližšie 17. 4. o 16.
h doma s Radvaňou n. L., 24.
4. o 16:00 h so Zámutovom a
8. 5. o 16:30 h s Ľuboticami.
Po týchto zápasoch doma
bude veľmi dôležitý zápas 15.
5. v Šarišských Michaľanoch,
zrejme rozhodujúci o postup
do III. ligy.
Kolektív futbalistov FK Svit,
ktorý bojuje o postup
do III. ligy.
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